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753 29 Uppsala

Permutation av Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas fond
Org.nr 817600-3799

Beslut
Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap. 1 §stiftelselagen(1994:1 220)
att stiftelsens föreskrifter ändras enligt följande.
§ 5 får följande lydelse.
"Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse."
§ 7 andra och tredje stycket får följande lydelse.
"Ledamot och suppleant väljs årligen av styrelsen.
Skulle ledamot eller suppleant avgå under mandattiden skall, om så visar sig
erforderligt, ersättare väljas av styrelsen."
§ 8 får följande lydelse.
"För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utses
årligen av styrelsen en revisor och en suppleant för denna."
§§ 6, 9, 10 andra stycket och lydelsen ", vilkas avgörande icke äro
Fullmäktige förbehållna" i tredje stycket första. meningen samt 15 upphävs.
Bakgrund
Stiftelsen Uppsala Hushållskolas fond bildades kring 1963 i samband med
awecklandet av föreningen Uppsala Hushållsskola. Tidigast återfunna
stadgar framgår av bila a.
Ansökan
Stiftelsens styrelse ansöker om permutation och yrkar, såsom det slutligen
har bestämts, att fa andra stiftelsens föreskrifter på sätt som framgår ovan
under rubriken Beslut.
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Som skäl för ansökan anförs i huvudsak följande. Fullmäktigeförsamlingen
avskaffades 2007 med anledning av att den ansågs oförenlig med
stiftelselagen samt att det i princip var omöjligt att få ihop det stora antal
fullmäktigeledamöter som krävdes i enlighet med stiftelsens föreskrifter.
Det är mer praktiskt att anpassa stiftelsens föreskrifter till stiftelselagens
bestämmelser och att styrelsen därför ska utse ledamöter och revisor jämte
ersättare för dessa.
Stiftelsen har haft två revisorer, en auktoriserad och en ideell. Det har dock
på senare tid varit svårt att få tag på en ideell revisor. Det är tillräckligt, och
även förenligt med stiftelselagen, med en revisor och en suppleant.
Yrkandet avseende § 10 grundar sig i att föreskriften utgör ogiltiga
beslutförhetsregler. Föreskriften i § 15är ett ogiltigt ändringsförbehåll.
Skäl för beslutet
Enligt 6 kap. 1 §stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets
tillstånd för att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i ett
stiftelseförordnande som avser bl.a. stiftelsens ändamål, hur stiftelsens
förmögenhet ska vara placerad eller om stiftelsen ska ha egen eller ai~lcnuten
förvaltning. För tillstånd krävs att föreskrifterna på grund av ändrade
förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller
uppenbart stridande mot stiftarens avsikter. Föreskrifter som inte avser
stiftelsens ändamål får dessutom ändras, upphävas eller i säxskilt fall
åsidosättas om det finns andra särskilda skäl. Föreskrifter som rör ändamålet
får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns synnerliga
skäl.
Av samma bestätrunelse framgår även att vid ändring av %reskrifter om
stiftelsens ändamål ska vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas
så långt möjligt.
Med hänsyn till vad sökanden har anfört finner Kammarkollegiet att det
föreligger skäl för permutation på det satt som sökanden begär. Ansökan ska
därför medges.

Detta beslut har fattats av advokatfiskalen Birgitta Nordenfelt.
Föredragande har varit advokatfiskalen Liliana Staifo Aho.
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$ två på v~.~an~ra med minst två vzckors r-xe1Za:~rum. fäljazz~~ st~rr~mor.
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